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ALEEDUNG

Ugefaangen huet et mat enger Rei vu Konferenzen, déi vum Institut de langue  
et de littératures luxembourgeoises vun der Uni Lëtzebuerg tëscht Februar a Mee 
2018 ënnert dem Titel „Kulturgeschicht Lëtzebuerg“ organiséiert gouf. Doraus ass 
dunn eng Websäit mat deem selwechten Numm entstanen. Si gouf fir d’Schüler aus 
dem Secondaire classique a général entwéckelt. 

Op der Websäit www.kulturgeschicht.lu fannt Dir momentan ënnerschiddlech 
Kapitelen iwwer verschidden Aspekter vun der Lëtzebuerger Kulturgeschicht, déi 
am Kader vum Optiounscours Lëtzebuerger Kultur a Literatur kënne beliicht ginn. 
D›Websäit gëtt nach duerch weider Kapitelen ergänzt. Hei en Iwwerbléck iwwer  
déi Deeler, déi schonn zur Verfügung stinn.

D'Schlass Befort, Shutterstock
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ZESUMMEFAASSUNG

A: 1815: NEI GRENZEN,  
EN NEIEN HERRSCHER,  
EN EEGENE STAAT?

Viru 1795 huet d’Herzogtum Lëtzebuerg zum Räich vun den 
Habsburger gehéiert, méi prezis zu de südlechen Niederlanden. 
Am Vertrag vu Campo Formio vu 1797 hunn d‘Habsburger 
op déi Gebidder verzicht a Lëtzebuerg gouf en Deel vun der 
Franséischer Republik, opgedeelt op dräi Departementer. Nom 
Enn vun der napoleonescher Ära hunn d‘europäesch Herrscher 
de Kontinent nei opgedeelt an de Grondsteen fir dat haitegt 
Groussherzogtum Lëtzebuerg geluecht.

DE WIENER KONGRESS (1815)
Wat maache mer mat deene vu Frankräich annexéierte 
Gebidder, war déi zentral Fro um Wiener Kongress. Nom 
Prinzip vun der Restauratioun sollten se zeréckfalen un hir 
fréier Herrscher. Dat hätt geheescht, datt Lëtzebuerg nees 
den Habsburger géif gehéieren. Déi wollte Lëtzebuerg awer 
net méi, well si méi staark u Landgewënn an Norditalien inte-
resséiert waren. Groussbritannie war sengersäits dergéint, 
datt dës Gebidder bei Frankräich bleiwen oder u Preusse géife 
falen. Si ware fir e Pufferstaat tëscht deenen zwee Géigner. 
No laangem Hin an Hier huet de britteschen Ausseminister 
Castlereagh eng Léisung ënnerbreet, déi dunn och festge-
hale gouf: d‘Territoirë goufen dem hollännesche Kinnek zou-
geschloen. Lëtzebuerg gouf en Deel vum Däitsche Bond an 
d‘Stad Lëtzebuerg eng Bundesfestung, där hire Gouverneur a 
Kommandant den hollännesche Kinnek konnt ernennen, awer 
nëmme mam Seege vum Exekutiv vum Däitsche Bond.

ENG VUN DEN 18 PROVËNZE  
VUN DEN NIEDERLANDE
Fir vill Lëtzebuerger Historiker geet aus dem Artikel 67 vum 
Wiener Vertrag net kloer ervir, ob zu Wien d‘Diplomaten aus 
deem nei geschafene Groussherzogtum en eegene, souveräne 
Staat gemaacht haten oder eng Provënz vun den Niederlanden. 
1815 huet op alle Fall déi selwecht Verfassung zu Lëtzebuerg 
gegollt. Als souveräne Staatschef konnt de Wëllem I. mat sengem 
Besëtz, also allen uechtzéng Provënzen, maachen, wat e wollt, 
och wann e fir eng Provënz, déi als eenzeg zum Deutschen Bund 
gehéiert huet, en aneren Titel gedroen huet. An den Historiker 
Guy Thewes weist drop hin, datt jo keen ee Staatschef, deen zu 
Wien mat um Dësch souz, géint dem Wëllem I. seng Decisiounen 
a puncto Lëtzebuerg protestéiert hat.

E SOUVERÄNE STAAT (1839)
1830 hunn sech an der Belsch déi liberal Kräften an déi katho-
ulesch Kierch zesummegedoen, fir géint deen absolutisteschen 
a calvinistesche Regime vum Wëllem I. ze protestéieren. Och 
d‘Lëtzebuerger Vollek an senger grousser Majoritéit huet 
sech de belschen Noperen ugeschloss. Zu Lëtzebuerg waren 
et haaptsächlech déi héich Steieren an de Sproocheregime, 
déi d‘Vollek géint de Kinnik-Groussherzog opbruecht haten. 
Fir d‘Situatioun zu Lëtzebuerg ze berouegen, huet de Kinnek 
decidéiert, vum 1. Januar 1831 un d‘Groussherzogtum 
getrennt vum Rescht vum Kinnekräich ze verwalten. Mee et 
war schonn ze spéit. Esou gouf d‘Groussherzogtum an den 
1830er-Jore mat Ausnam vun der Stad Lëtzebuerg nom bel-
sche Gesetz administréiert. Wéi ëmmer méi Geschäftsleit 
d‘Stad verlooss hunn, huet de Wëllem I. akzeptéiert, iwwer 
eng Opdeelung vum Groussherzogtum ze verhandelen. Den 
19.  Abrëll 1839 gouf zu London decidéiert, de westlechen 
Deel vum Groussherzogtum definitiv zur Belsch ze schloen an 
den ëstlechen Deel, an deem lëtzebuergesch geschwat gouf, 
als Groussherzogtum ënner der Souveränitéit vum Wëllem 
I. ze loossen.1841 huet de Wëllem II., den als éischten hol-
lännesche Kinnek Lëtzebuerg besicht huet, decidéiert, dem 
Land eng eege Regierung aus Lëtzebuerger ze ginn an eege 
Verwaltungen, déi quasi eréischt hu missen opgebaut ginn. 

LËTZEBUERG AN D‘REVOLUTIOUN  
VUN 1848
1848 sinn a ganz Europa mat Ausnam vun der Belsch 
Revolutioune géint déi absolutistesch Regierungen aus-
gebrach. Och zu Lëtzebuerg. De Wëllem II. huet direkt 
Konzessioune gemaach: En huet d‘Pressezensur ofgeschaaft an 
den 23. Mäerz 1848 ass déi éischt Nummer vum Luxemburger 
Wort erauskomm. En huet och d‘Wal vun enger Constituante 
zougelooss. An Däitschland war mam Ruff no Fräiheet a 
Gläichheet, also demokratesche Rechter, och de Ruff no 
nationaler Eenheet verbonnen. Zu Lëtzebuerg huet sech dofir 
d‘Fro gestallt, ob och d‘Groussherzogtum en Deel vum neien 
Däitschland géif ginn, dat d‘Versammlung an der Paulskirche 
zu Frankfurt grad amgaang war ze grënnen. Den neien hollän-
nesche Kinnek Wëllem III. huet awer alles gemaach, fir grad 
wéi déi aner Staate vum Deutschen Bund zeréck zu engem 
autoritäre Regime ze kommen. Et koum zum Konflikt mat der 
Lëtzebuerger Chamber, déi trotz allem eng liberal Verfassung 
gestëmmt huet, déi bis haut a Kraaft ass. 
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D‘LËTZEBUERGER KRIS (1867)
Well en sech aus dem preussesch-éisträichesche Krich eraus-
gehalen hat, wollt de franséische Keeser Napoleon III. 1867 
eng Belounung. Mam Wëllem III., deen em d‘Groussherzog-
tum wollt verkafen, gouf en sech séier eens. De preisesche 
Kanzler Otto von Bismarck war awer strikt dogéint. Hien 
huet esou eng Transaktioun als Krichsgrond ugesinn an et 
ass näischt draus ginn. Zu London sinn d‘Vertrieder vun de 
Groussmächten zesummekomm, fir déi Lëtzebuerger Kris 
ze léisen. Sou konnt den 11. Mee 1867 e Vertrag zu London 
ënnerschriwwe ginn, deen d‘Onofhängegkeet vu Lëtzebuerg 
confirméiert an seng Neutralitéit ënnert der Garantie vu 
Preussen, Éisträich-Ungarn, Frankräich, Groussbritannien a 
Russland proklaméiert huet. D’Konsequenz dovunner: d‘Fes-
tung huet missen ofgerappt ginn an d‘Bundesgarnisoun huet 
missen d‘Stad verloossen. Si gouf duerch déi Lëtzebuerger 
Fräiwëllegekompanie ersat. 

B: 20. JOERHONNERT: DUERCH  
ZWEE WELTKRICHER AN EUROPA

Dat 20. Joerhonnert fänkt domat un, datt d‘Existenz vun 
engem onofhängege Lëtzebuerg vu sengen dräi Noperen a Fro 
gestallt gëtt, obschonns se allen dräi de Londoner Vertrag vun 
1867 ënnerschriwwen haten. 

DEN ÉISCHTE WELTKRICH
Den 2. August 1914 hunn däitsch Truppe Lëtzebuerg iwwer-
fall, awer behaapt, seng Onofhängegkeet wëllen ze respek-
téieren. Och d‘Regierung ënnert dem Paul Eyschen huet op 
d‘Neutralitéit gesat an all Aktioun ënnerlooss, déi hätt kéinten 
als däitschfeindlech interpretéiert ginn. Ze vill däitschfrënd-
lech ze sinn, dat ass awer der Groussherzogin Marie-Adelheid 
virgeworf ginn. Um Enn vum Krich koum et zu Onrouen. 
Wéi an Däitschland hunn eenzel Gruppen eng sozialistesch 
Republik mat méi Rechter fir d‘Aarbechter gefuerdert. Anerer 
wollte just d‘Monarchie ofschafen. Fir d‘Situatioun ze beroue-
gen, huet d‘Regierung ënnert dem Emile Reuter (Rietspartei) 
den Aachtstonnendag agefouert an eng Verfassungsreform 
an d‘Weeër geleet, déi d‘allgemengt Walrecht fir Männer a 
Fraen agefouert huet. No weideren Onrouen am Januar huet 
se der Groussherzogin nogeluecht, zeréckzetrieden, wat si 
den 9. Januar 1919 zugonschte vun hirer Schwëster Charlotte 
akzeptéiert huet. An engem Referendum hunn d‘Wieler den 
28. September 1919 zu 78 % fir d‘Monarchie an zu 73 % fir eng 
Wirtschaftsunioun mat Frankräich gestëmmt. Domat war och 
déi belsch Hoffnung op Reunificatioun begruewen. Frankräich 
huet och op eng Wirtschaftsunioun mat Lëtzebuerg verzicht 
an esou gouf no zéie Verhandlungen 1921 d‘Union économi-
que belgo-luxembourgeoise (UEBL) gegrënnt. Den Éischte 
Weltkrich huet och d‘Gewerkschaftszeen befligelt. Schonn 
am Krich waren an der Stolindustrie Gewerkschaften ent-
stanen, déi 1916 an 1921 awer ouni Erfolleg gestreikt haten. 

Am Januar 1936 koum et zu enger riseger Manifestatioun, 
no där d‘Regierung bereet war, d‘Gewerkschaftsfräiheet 
unzeerkennen. Wéi beim Referendum iwwer dat sougenannt 
Maulkuerfgesetz (1937), dat déi Kommunistesch Partei ver-
bidde wollt, eng knapps Majoritéit dergéint gestëmmt huet, 
koum fir d‘éischte Kéier déi sozialistesch Aarbechterpartei an 
d›Regierung. Domat war definitiv och d‘Aarbechterschaft an 
de Lëtzebuerger Staat integréiert.

DEN ZWEETE WELTKRICH
Nodeems den Nazi-Regime an Däitschland d’Muecht iwwer-
holl hat, sinn däischter Wolleken iwwer Europa gezunn. Schonn 
an de 1930er-Jore sinn Dausende Judden aus Däitschland, 
Éisträich a Pole virun den Nazi-Gesetzer, déi géint si geriicht 
waren, op Lëtzebuerg geflücht, wou se net all mat oppenen 
Äerm empfaange goufen. Déi meescht si weidergereest. Den 
10.  Mee 1940 gouf Lëtzebuerg eng zweete Kéier vun däit-
schen Truppe besat. Déi Kéier gouf d‘Land awer och poli-
tesch ënnerdréckt, andeems ee vum Hitler ernannte  Chef 
der Zivilverwaltung  (CdZ) d›Muecht iwwerholl huet an déi 
däitsch Gesetzer, inklusiv déi antijüddesch Rassegesetzer, 
agefouert huet a keng aner Meenung toleréiert gouf. Anescht 
wéi am Éischte Weltkrich hunn déi groussherzoglech Famill 
an d‘Regierung de Wee an den Exil gesicht. Doheem huet 
eng Verwaltungskommissioun probéiert, sech wéi am Éischte 
Weltkrich mat de Besatzer ze arrangéieren.

Wéi den 30. August 1942 de Gauleiter Gustav Simon och 
nach d‘Wehrpflicht agefouert an all d‘Jonge vun de Joergäng 
1920  –  1926 zwangsrekrutéiert huet, koum et an en ettle-
chen Uertschaften zum Streik, op déi d‘Nazi-Standgeriichter 
mat 21 Doudesurteeler, enge sëllege Prisongsstrofen an der 
Deportatioun a Kazetter geäntwert hunn. Well d‘Exilregierung 
sech vun Ufank un op d‘Säit vun den Alliéierte gestallt hat, 
huet sech nom Krich jiddwerfalls d‘Fro vun der Lëtzebuerger 
Onofhängegkeet net méi gestallt.
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D‘EUROPÄESCH INTEGRATIOUN
Aus den Erfarunge vum Zweete Weltkrich eraus huet 
Lëtzebuerg schonn 1944 zesumme mat der Belsch an Holland 
d‘Benelux gegrënnt a war och vun Ufank un derbäi, wéi deen 
zu Lëtzebuerg gebuerene franséischen Ausseminister Robert 
Schuman 1950 zur Grënnung vun der Communauté euro-
péenne du charbon et de l‘acier (CECA) opgeruff huet.

D‘Stad Lëtzebuerg gouf provisoresche Sëtz vun der  Haute 
Autorité vun der CECA a bis haut hunn do eng ganz Rëtsch 
europäesch Institutiounen hir Büroe mat Dausende vu 
Beamten aus ganz Europa. Eleng schonn aus wirtschaftleche 
Grënn hat Lëtzebuerg keen anere Choix, wéi all d›Etappe vum 
gemeinsamen europäesche Maart matzemaachen. D‘Ofschafe 
vun de Bannegrenzen huet och d‘Migratiounen erliichtert, ouni 
déi Lëtzebuerg ni genuch Aarbechtskräfte gehat hätt, fir dee 
wirtschaftlechen Opschwong fir d‘éischt vum Stolsecteur an 
dono vum Finanzsecteur ze droen. Fir deen Asaz zugonschte 
vun engem integréierten Europa krut d‘Lëtzebuerger Vollek 
1986 den Oochener Karlspräis. An dach hunn 2005 beim 
Referendum iwwer eng europäesch Constitutioun nëmme 
56 % vun de Wieler – alles Lëtzebuerger – derfir gestëmmt. 
2018 ass den Undeel un Awunner ouni Lëtzebuerger Pass 
op 48 % geklommen. Kaum nach ee wëllt op dee kulturelle 
Räichtum verzichten, deen si matbréngen. Dee koum ganz 
besonnesch zum Ausdrock, wéi Lëtzebuerg 1995 an 2007 
europäesch Kulturstad war.
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DISKUSSIOUNEN
D‘Bedeitung vun enger Verfassung fir en Nationalstaat. 

De Wëllen an de Rôle vun der Bevëlkerung beim Ofschloss 
vun Traitéen, Verfassungen a Konventiounen. 

AUFGABEPROPOSEN
Eng Méiglechkeet, de Schüler wichteg Schrëtt vun der 
Entwécklung vum Staat Lëtzebuerg erfuerbar ze maachen, 
bitt sech iwwer d‘Analys vun de relevanten Textquellen 
un. Follgend Dokumenter wiere fir eng Analys besonnesch 
gëeegent:

4. 3. 

2. 

1. 

LÉIERZILER

WËSSEN:
 • D‘Schüler léieren déi wichtegst Dokumenter vun der 

Entsteeung vum Lëtzebuerger Staat kennen a kënnen  
dës zueneen a Relatioun setzen.

 • Si ginn sech der Bedeitung vu Verfassungen, Traitéen  
a Konventioune bewosst. 

 • Si familiariséieren sech mat der Sprooch, déi an esou 
Dokumenter benotzt gëtt. 

METHODEKOMPETENZEN: 
 • D‘Schüler sinn an der Lag, déi wichtegst Informatiounen 

aus engem gréisseren Textdokument ze filteren,  
ze klasséieren, ze hierarchiséieren an erëmzeginn. 

 • Si vergläichen Informatiounen an zéien doraus 
Conclusiounen. 

 • Si kënnen autonom no Informatioune sichen, déi et hinnen 
erlaben, en Dokument an hiren historesche Kontext  
ze setzen. 

 • Si verbesseren hir Kompetenzen am Beräich vun der 
mëndlecher Presentatioun. 

KUERZEN  
IWWERBLÉCK
Dëst Kapitel behandelt déi historesch Entwécklung vu 
Lëtzebuerg am 19. an 20. Joerhonnert a geet op déi eenzel 
Etappe vun der Erausbildung vum Staat Lëtzebuerg an.

d‘Artikelen iwwer Lëtzebuerg an der Schlussakt vum Wiener 
Kongress (1815)

 • de Vertrag vu London (1839)
 • d’Ordonnance royale grand-ducale, portant promulgation 

de la Constitution d’États pour le Grand-Duché de 
Luxembourg (1841)

 • de Bäitrëttstraité vum Grand-Duché an den Zollveräin 
(1842)

 • d‘Lëtzebuerger Verfassung (1848)
 • d‘Lëtzebuerger Verfassung (1856)
 • de Londoner Vertrag (1867)
 • d‘Lëtzebuerger Verfassung (1868)
 • d‘Konventioun Union économique belgo-luxembourgeoise 

(1921) 
 • d‘Benelux-Konventioun (1944) 
 • de Bréisseler Vertrag (1948) 
 • de Grënnungstraité vun der CECA (1951)
 • déi Réimesch Verträg (1957) 

D‘Schüler maache Recherchen zum historesche Kontext, 
an deem dat betreffend Dokument verfaasst gouf. Si 
identifizéieren d‘Kausalitéit vun hirem Dokument souwéi 
d‘Auswierkunge fir Lëtzebuerg. D‘Resultater ginn an der Klass 
virgestallt a beschwat. 

DOKUMENTENIWWERGRÄIFEND FROE 
BIDDEN SECH UN:
 • Wat ass d‘Bedeitung vun dësem Dokument fir déi 

Lëtzebuerger Geschicht? 
 • Wéi gëtt den Territoire vu Lëtzebuerg definéiert?
 • Geet rieds vun engem „Staat Lëtzebuerg“?
 • Wat bedeit d‘Dokument fir déi wirtschaftlech oder 

politesch Zukunft vum Land? 
 • Op wéi eng Manéier hunn déi Lëtzebuerger Autoritéiten  

zu dësem Dokument bäigedroen? 

PEDAGOGESCHE 
VOLET
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5. VISITTEN 
 An dësem Kapitel bitt sech eng Visitt vun den 
Nationalarchiven zu Lëtzebuerg un. Do kann een sech 
d‘Originaler vum Londoner Vertrag, de lëtzebuergesche 
Verfassungen oder der UEBL-Konventioun ukucken a sech 
mat der Bedeitung vun der Konservéierung vun dësen 
Dokumenter auserneesetzen. 

NOTES:




